
Pozi iile oficiale ale institu iilor i partidelor politice, din programe de 

guvernare, interviuri, articole din pres  
 
AVAS: Pozi ia complet  se g se te la link: 
http://www.avas.ro/upload_files/documente/Strategie%20integrare%20verticala_e35jeontpnn
48atraqoamfp797.pdf 
 
AVAS a publicat pe site o prezentare a rezultatelor studiului KPMG pe care se 
fundamenteaz  propunerea de HG privind înfiin area companiei na ionale. 
Punctele esen iale ale studiului sunt urm toarele: 
 

• Compania integrat  e un instrument de privatizare a activelor r mase la stat 
din sectorul energiei electrice, cu scopul de a ob ine un profit cât mai mare 
pentru stat din aceast  privatizare. De aici i rolul AVAS în înfiin area 
companiei. 

• În acela i timp, i sectorul energetic ar beneficia din înfiin area companiei. 
Sunt necesare investi ii pentru mediu, eficien  i pentru p strarea calit ii de 
exportator net, iar aceste investi ii se vor face prin atragerea de capital str in 
i fonduri proprii. Investi iile greenfield ale companiei integrate vor fi 1725 MW 

(biomas , gaz, eolian, microhidrocentrale, acumulare prin pompare - probabil 
Tarni a), adic  1,8 miliarde EUR. Din privatiz rile anterioare se vor folosi 700-
750 mil EUR. 

• Compania ar fi profitabil  chiar de inut  de stat (cum se vede în cazul CEZ, 
proprietatea de stat nu influen eaz  profitabilitatea). Se va scoate un pachet 
de 25% la vânzare prin ofert  public  ini ial  pân  în 2012. Ar fi recomandabil 
un management privat pentru transparen  i responsabilitate. Tot la capitolul 
obiective ale companiei, aceasta va da energie sigur  pentru consumatorii 
finali la cel mai bun pre  (nu se spune îns  cum se pot reconcilia cele dou  
obiective, profitabilitate i pre  mic pentru consumatori). 

• Compania integrat  nu ar fi un monopol, ci un actor de importan  regional  
intrând în concuren  cu ceilal i actori de pe pia a na ional  i regional . 
Compania ar urma s - i îmbun t easc  serviciile c tre clien i deoarece 
acestea ar concura cu serviciile oferite de companiile str ine integrate vertical 
de pe pia a noastr . 

• Compania i-ar dispersa riscurile prin utilizarea de diferite surse de energie 
primar , ca a celorlal i actori regionali din Europa: EDF, Enel, RWE, 
Vattenfall, Electrabel, EON, Endesa, CEZ, Centrica, lucru care ar reduce 
pre ul la consumatori finali. Un se analizeaz  îns  alte alternative, ca de 
exemplu înfiin area mai multor companii cu capacit i de produc ie mix 
termo+hidro 

• Concentrare: Cota de pia  medie în UE e 74,1%, în România va fi 70,2% 
dup  înfiin area companiei. În UE au loc fuziuni i integr ri verticale. 
Compania integrat  ar fi mult mai mic  pe pia a european  decât marile 
companii gen EDF sau Enel. 

• Compania integrat  nu va de ine re eaua de transport (not : Comisia 
European  spune c  în primal rând monopolul natural – re ea de transmisie, 
re ea de distribu ie trebuie separate de restul sectorului energetic). 

• Unit ile componente î i vor p stra managementul de azi. 
• Compania integrat  va tranzac iona pe OPCOM surplusul de energie dup  

contractele reglementate, consum propriu, contracte bilaterale i ar cre te 
lichiditatea OPCOM de la 21,6% la 30%. 

 
Alte articole privind pozi ia AVAS: 
http://www.ziua.ro/display.php?id=240937&data=2008-08-01 



http://www.ziare.com/Compania_Nationala_Energetica__infiintata_cu_orice_pret_pana_in_se
ptembrie-383247.html 
Interviu Atanasiu: 
http://www.standard.ro/articol_58983/teodor_atanasiu__presedintele_avas__gigantul_energe
tic_de_stat_va_fi_listat_la_londra.html 
 
 

PSD: 
Programul politic de guvernare este disponibil la link: 
http://www.psd.ro/PDF/BrosuraAngajamente.pdf 
 
Puncte principale legate de energie: 
 

• Alian a PSD+PC declar  c  sus ine introducerea unor m suri sociale: tarif 
social la consumul de energie electric . Conform programului, popula ia va 
beneficia de toat  energia ieftin  produs  în România, nu doar 16% cât este 
în co ul de produc ie de azi, ceea ce ar reduce cu 33% pre ul la consumator. 

• Se urm re te stimularea concuren ei prin: dezvoltarea i liberalizarea pie ei 
de energie electric , conform Roadmap-ului sectorului energetic; dezvoltarea 
institu ional  i înt rirea rolului OPCOM (bursa de energie); crearea 
Observatorului Energetic Na ional cu atribu ii de supraveghere a evolu iilor 
privind produc ia i consumul de energie i de calculare a indicatorilor 
energetici. Ca investi ii: parteneriate public-private pentru investi ii i 
exploatare i investi ii de mediu pe termo (desulfurare); unit ile 3 i 4 ale 
Centralei Nucleare de la Cernavod  (nuclear s  asigure 35% din produc ia de 
energie).Reducerea dependen ei de importul de gaze naturale i petrol dintr-
o singur  surs  i cre terea capacit ii de înmagazinare a gazelor naturale 
pân  la 6,5 mld.mc. 

• Nu se vorbe te de înfiin area companiei integrate, ci de urmarea Roadmap 
2003-2010 care propunea privatiz ri pe componente (complexele energetice 
Turceni, Rovinari, Craiova; unit i hidro etc.) 

 
Din pres  în elegem c  PSD se opune companiei na ionale i ar prefera varianta mai 
multor companii bazate pe mix de produc ie care s  intre în competi ie, referindu-se 
i la un studiu Transelectrica ce propunea mai multe variante de constituire a unor 

companii cu mix de generare (studiul PB Power). Dl. Iulian Iancu (pre edinte CNR-
CME i al Comisiei pentru Industrii din Camera Deputa ilor) a men ionat într-un 
interviu c  politica energetic  va presupune înfiin area unui minister al energiei, 
precum i „reorganizarea sistemului energetic în trei companii gândite într-o 
organizare integrat  vertical, în care vom comasa toate formele de produc ie de 
energie, de la nuclear, hidro, c rbune, gaze naturale i i ei“. Cele trei companii ar 
avea pre uri aproximativ egale, vor putea concura în condi ii competitive pe pia  i 
î i vor putea atrage fondurile necesare de investi ii. 
„Este foarte important s  facem acest lucru pentru c  în ceea ce prive te mediul, 
suntem deja în afara termenelor si exist  riscul s  se închid  anumite grupuri de 
produc ie a energiei înc  din aceste luni“. Oricum, dup  Dl. Iancu, ar fi o gre eal  s  
se fac  o reorganizare rapid  a sectorului energetic în ultimele trei luni ale anului, 
schimbare care ar afecta siguran a Sistemului Energetic Na ional înainte de iarn . 
 
Interviu Iulian Iancu: http://www.ccib.ro/afacerea/Stire-109-renuntarea-la-
compania.htm 
Pozi ia PSD din prim var : http://www.bursa.ro/on-
line/s=companii_afaceri&articol=26011&editie_precedenta=2008-04-17.html 
Despre mo iunea de cenzur : http://www.ziua.ro/display.php?id=240937&data=2008-
08-01 



“Prin constiturea CEN se urm re te privatizarea Hidroelectrica”: 
http://business.rol.ro/content/view/68241/2/ 
 
 
PD-L: 

Programul complet se g se te la: 
http://www.pd.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=621&Itemid=1 
 
Punctele principale pe energie ale programului: 
 

• Politica energetic  ar trebui s  r spund  la problemele majore de azi: pie e 
netransparente; costuri mari la produc tori i profituri mari la furnizori; lipsa 
capacit ii de reglementare; scandalurile privind privatiz rile în trecut; 
infrastructura veche i neperformant ; management neperformant; reforma 
nefinalizat . 

• PDL propune coordonarea unitar  a sectorului într-o singur  structur  din 
Executiv; regândirea strategiei energetice; asumarea obiectivelor UE 20-20-
20 (cre tere a eficien ei energetice cu 20%, de atingere cotei de 20% a 
surselor de energie regenerabile în produc ia total  i de reducerea cu 20% a 
emisiilor de gaze cu efect de ser , pân  în 2020). 

• Resursele primare de energie s  fie controlate de stat 
• Retehnologizare transport, produc ie pe surse regenerabile, cre terea 

eficien ei energetice, pia  transparent . 
• Investi ii: Nuclear unit ile 3 i 4; Hidro finalizarea investi iilor începute; 

Termo: modernizare dup  viabilitate; Transelectrica: interconectare cablu 
marin Turcia, bucla N Moldovei, bucla Bucure ti. 

• R mân la stat: Hidro i Electrica, inclusiv cele 3 distribu ii neprivatizate. 
Listare la burs  cu statul ac ionar majoritar. 

• Dereglementare a pre urilor energiei primare 
• Independen  ANRE 
• Produc torii s  vând  pe OPCOM 
• Interconectare regional  20%, i adaptare rapid  la situa iile de criz  
• Pre uri suportabile de consumatorul final, reforma sistemelor de tarifare 
• M suri de mediu 

 
 
PNL: 

Programul electoral complet se g se te la link: http://www.pnl.ro/foto/PROGRAM.pdf 
 
În mod remarcabil, nici PNL nu men ioneaz  / nu ia în calcul în programul de 
guvernare înfiin area companiei integrate de electricitate. 
Punctele principale ale programului pe energie: 
 

• Obiectiv general: “Satisfacerea necesarului de energie, la un pre  cât mai 
sc zut, adecvat unei economii moderne de pia  i unui standard de via  
civilizat, în condi ii de calitate, siguran  în alimentare, cu respectarea 
principiilor dezvolt rii durabile.” 

• Se urm re te siguran  energetic , chestiuni de mediu, competitivitate prin 
dezvoltarea i integrarea regional  a pie elor energetice. 

• Produc ia de energie se va face printr-un mix de surse, mix compatibil cu 
pia a concuren ial ; se va atrage capital privat, se vor face structuri 
combinate termo+hidro prin continuarea privatiz rii de microhidrocentrale 

Investi ii: unit ile 3 i 4 Cernavod ; Tarni a; interconectare pentru integrare 
regional ; regenerabile; adaptarea serviciilor de sistem la modific rile în structura de 
produc ie dup  investi ii în eolian i nuclear. 


